
           ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTĂRÂRE  

Nr.17/12.04.2021 

privind trecerea din domeniul public al Comunei Helegiu și administrarea 

Consiliului Local al Comunei  Helegiu, în domeniul public al Județului Bacau și 

administrarea Consiliului Județean Bacau a unui tronson din  drumul comunal  

DC 155 ,de la km 0+000 pana la Km 2+200  

 

Consiliul local Helegiu ,intrunut in sedinta extraordinara din 12.04.2021 ; 

 Având în vedere: 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, privind regimul juridic al 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), coroborate cu art.139 și art.294 

alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificari si completari ulterioare; 

Vazand : 

- Hotărârea Consiliului Județean Bacau  nr.39/31. 03.2021 privind  aprobarea 

propunerii  privind incadrarea  in categoria functionala a drumurilor de inters 

judetean a   drumului comunal DC155 de la KM 0+000 la km 6+800 , situat pe 

raza administrative teritoriala a comunei Helegiu si comunei Livezi, precut si 

trecerea acestuia din domeiulpublic al comunei Helegiu si al comunei Livezi in 

domeniulpublic a judetului Bacau ; 

 - Referatul de aprobare a primarului comunei Helegiu nr.2595/06.04.2021; 

Raportul de specialitate al compartimentului de resort nr 2596/06.04.2021; 

- Avizul  comisiei pentru programe  de dezvoltare economico- socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, licitatii publice,  

comerţ şi turism nr. 2/12.04.2021si  avizul comisiei pentru administraţia public 

locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice,  a drepturilor cetăţenilor, 

gospodarire comunala , servicii publice, protectia mediului nr.4/12.04.2021 ; 

, În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare:,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea, din domeniul public al Comunei Helegiu şi 

administrarea Consiliului Local al Comunei Helegiu, în domeniul public al 

Judeţului Bacau şi administrarea Consiliului Judeţean Bacau, a unui  tronson din  



drumul comunal  DC155 , de la km 0+000 pana la Km 2+200 ,având datele de 

identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre și se declară din bun de interes 

public local în bun de interes public judeţean. 

Art.2. Predarea – primirea imobilului se va realiza  pe baza de protocol în termen 

de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.  

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

comunei  Helegiu.  

Art.4. Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacau, Consiliului 

Județean Bacau, Primarului comunei Helegiu, Compartimentului Tehnic Urbanism 

, Amenajare Teritoriu,-Birou Financiar Contabilitate , Taxe si Impozite Recuperare 

Creante; 

 

 

Presedinte de sedinta 

Elena Bulaiasa           Contrasemenaza 

Secretar general  

Jr.Mariana Spiridon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adoptata  cu: 

13 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

0 voturi « abtineri » 

13
 

consilieri prezenti 

15 consilieri validati 



ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU                                                                                                              Anexa nr.1                                                                                                                                                         

                                                                                                                                       La HCL nr.17 din 12.04.2021 

DATELE DE IDENTIFICARE 

ale sectorului din DC 155 ,de la km 0+000 pana la Km 2+200  , aflat în domeniul public al Comunei  Helegiu  și 

administrarea Consiliului Local Helegiu , ce se va  prelua în domeniul public al Judetului  Bacau si administrarea 

Consiliului Județean Bacau   

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de identificare Anul 

dobândirii, 

sau 

dupăcaz, al 

dării 

în 

folosinţă 

Valoare de 

inventar 

(lei) 

Situaţie juridică 

actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

2 1.3.7.1 DC 155 

Strada  Poenii 

 din  DN 11, ( Strada 

Alexandru cel Bun) ,de la 

Km 0+000 pana la Km 2+200 

,  limita cu com.Livezi ;                                             

S=16482 mp din care : 

- 6932 intravilan  

- 9550 mp extravilan   

Lungime 2200ml, 

Latime 6-7 m 

 CF 61095 

 

1990 122593 

Domeniul public al 

comunei Helegiu 

conform HCL 

12/19.02.2018 



 

 

 



 


